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األمناء/ تقرير خاص :
يســعى حــزب اإلصــالح اإلخواين 
املســيطر عــىل الرشعية إىل تســليم 
محافظة شــبوة، كام فعل ســابقا يف 
مأرب وصنعاء وغريهام عندما أســقط 
الدولة مبؤسســاتها ومعســكراتها بيد 

مليشيات الحويث املدعومة من إيران. 
وصول الحــويث من البيضاء بتعاون 
وثيق مع حزب اإلصالح ومن ثم إسقاط 
ثالث مديريات يف محافظة شبوة، دون  
مقاومة، كشــفت للجميع التحالف بني 

مليشيات الحويث واإلخوان. 
إخواين  حويث  تحالف  وجود  حقيقة 
الجنوب مل يكن مجرد تحليالت  إلسقاط 
العسكرية  األحداث  بل كشفتها  سياسية 
عىل األرض ومن ثم قيادات عسكرية يف 
الجيش الوطني كانت تقود الجبهات ضد 

مليشيات الحويث. 
ومن أبرز تلك القيادات العســكرية، 
اللواء  اللواء 19 مشــاة يف بيحان  قائد 
الركن عيل الكليبــي، الذي فجر فضيحة 
مــن العيار الثقيل وكشــف ما جرى يف 

بيحان وكيف سقطت. 
وقــال الكليبــي إن اإلخــوان باعوا 
الجميع وسلموا مديريات بيحان للحويث 

بقرار سيايس. 
البارزة  شــبوة  قيادات  من  الكليبي، 
وهو من قــاد معركة تحريــر مديريات 
بيحان من مليشيات الحويث يف 2017م، 
قبل  اللواء  اإلخــوان من قيــادة  وأقاله 

سقوط بيحان بأيام. 

ما هدف اإلخوان من إدخال احلوثي 
إلى اجلنوب؟ 

أفســح اإلخوان املجال أمام الحويث 
للتمدد يف الجنوب مجددا بعد أن ســلم 
الجبهات من مشارف صنعاء يف البيضاء 
وصوال إىل بيحان، وكانت ألهداف عديدة، 
حيث إن اإلصالح ال يرى يف الحويث عدوًا 
وقد يصل معه إىل تفاهامت تبقيه قويا 

عــىل األرض، معركته الحقيقية هي ضد 
العريب،  االنتقايل والتحالــف  املجلــس 
وليست ضد الحويث، وقد انكشف املخطط 
الهادف إىل إفشــال التحالف وإطالة أمد 

الحرب رسيعا. 
إن تسليم  لـ"األمناء"  وقال مراقبون 
بيحان كانت أهدافهــا واضحة، وجاءت 
بعد اتفاقــات بني اإلخوان والحويث عىل 
مصري مأرب، ومــن الواضح أن اإلخوان 
أن عجزت  للحويث، وبعد  ســلموا مأرب 
مليشــيات إيران يف اخرتاق قبائل مأرب 
وإســقاطها، لجأت إىل بيحان لاللتفاف 
عىل العبديــة ومناطق مراد، بتعاون مع 

محور بيحان اإلخواين. 
وأضافوا: "من أهداف اإلخوان بتسليم 
مديريات بيحان، إبعاد الضغط الشــعبي 
محافظة  يف  اإلخوان  لســلطة  الرافض 
شبوة، بسبب فشــلها ومامرساتها ضد 
أنها تحمل مرشوًعا  املحافظة، كام  أبناء 
تدمريًيــا يرفضه أبناء شــبوة مبختلف 

رشائحهم". 
وأكــد املراقبون يف ســياق حديثهم 
يف  يرى  اإلخوان  حــزب  أن  لـ"األمناء" 
اتفاق الرياض تهديــًدا خطرًيا ملرشوعه 
يف الجنوب وأي نجاح لهذا االتفاق الذي 
والدول  السعودية  العربية  اململكة  ترعاه 
الخمــس الكــربى، ســيصيب اإلخوان 
مبقتل، لذلك سلم مديريات شبوة إلفشال 

االتفاق. 

من يقود مخطط تسليم شبوة؟ 
يعترب محافظ شــبوة محمد صالح 
بن عديو من قيــادات اإلخوان، وهو من 
الشبوانية  النخبة  إســقاط  مخطط  قاد 
يف املحافظة، ويقود اآلن مخطط تسليم 

شبوة للحوثيني لطعن التحالف العريب. 
اإلخــواين محمد صالح بــن عديو 
اإلرهاب  مســتنقع  يف  شــبوة  أسقط 
ويقود مخطط تســليمها للحويث، حيث 
رفض طلب املجلــس االنتقايل الجنويب 
للدفاع عــن بيحان وهدد أي مقاومة من 

أبناء املحافظة لتحرير مديريات بيحان. 
وهــدد بن عديــو مقاومة شــبوة 
بحمالت عســكرية، يف حال قامت بأي 
للمقاومة  معسكرات  تدشني  أو  ترتيبات 
لقتال الحويث، وهو ما دفع أبناء شــبوة 
تم  التي  املعســكرات  أحد  بالتسجيل يف 

تدشينها يف محافظة حرضموت. 
ويقــول مراقبون إن بــن عديو قتل 
مقاومــة شــبوة بترصفاتــه الحزبية، 
والتي ال تخــدم إال مرشوع الحويث، كام 
أن الحمالت التحريضيــة التي يقوم بها 
بلحاف تأيت  التحالــف يف  اإلخوان ضد 
يف ســياق املخطط الذي يقوده بن عديو 

لتسليم شبوة للحويث. 
قوات  بطرد  إخواين  صحفي  وطالب 
التحالــف العريب املتمركــزة يف بلحاف 
ومعســكر العلــم، من أجل اســتكامل 
مخطط اإلخوان بتســليم شــبوة لذراع 

إيران.
وقال الصحفي اإلخواين صالح منرص 
اليافعي، يف تغريدة له عىل تويرت إن عىل 
بلحاف من  تحرير  مليشياتهم يف شبوة 
قوات التحالف، معتربا التدخالت اإليرانية 

يف بيحان ومأرب شأن داخيل.

ما موقف االنتقالي من خيانات 
بيحان؟

أكد يف  الجنويب  املجلس االنتقــايل 
ترصيحات عديدة جاهزية قواته ملواجهة 
الخطر اإليــراين يف محافظة شــبوة، 
وتطهري مديريات بيحان من مليشــيات 

الحويث.
واعتــرب املجلس االنتقايل ســقوط 
مديريات بيحــان تواطــًؤا فاضًحا من 
قواتها  التي سحبت  اإلخوان  مليشــيات 
دخول  قبل  وعسيالن  بيحان  جبهتي  من 

الحويث.
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  وأكد 
وقوفه إىل جانب املقاومة وقبائل شبوة 

للتصدي ملليشيات الحويث.

الجنويب  االنتقــايل  املجلس  وميلك 
قوات عســكرية ضخمة قادرة عىل قلب 
املوازيــن لصالح املــرشوع العريب يف 
الجنوب، غري أن اتفاق الرياض من مينع 

املجلس للتحرك يف شبوة.
االنتقايل  املجلس  أن  وأكد سياسيون 
الحويث  لديه خيــارات يف حال تقــدم 

باتجاه عتق عاصمة املحافظة.
أحد  من  صــورا  ناشــطون  وتداول 
حرضموت  محافظــة  يف  املعســكرات 
قالوا إنها تتبــع قوات املجلس االنتقايل، 
املجلس  يجريها  استعدادات  وتكشف عن 
للدخــول يف معركــة دحــر مرشوعي 

الحويث واإلخواين من شبوة.

هل يتدخل التحالف لوقف 
مسرحيات اإلخوان يف اجلنوب؟

ترابط الحــويث واإلخوان الوثيق من 
خالل املرسحيات واملهازل التي تقوم بها 
مليشــيات اإلخوان يف مــأرب والجوف 
ومــأرب، تشــكل تهديــدا رصيحا عىل 
التحالــف العريب وعىل رأســها اململكة 

العربية السعودية. 
فهد  الجنــويب  الســيايس  وقــال 
إيران  مليشــيات  مرشوعي  إن  الخليفي 
الحوثية ومرشوع مليشيات قطر وتركيا 
اليمن  اإلخوانية متــدد  تحت مــرشوع 
واملبادرة  الحــوار  ومخرجات  االتحادي 

الخليجية. 
وأكد يف تغريدة له عــىل تويرت، أن 
البقاء عىل ذلك املرشوع يعني ســيطرة 
تلك املليشيات وال يوجد مرشوع حقيقي 
لكرسهــا إال مــرشوع اســتعادة دولة 

الجنوب.
وقال إن عــىل التحالف العريب فهم 

هذا ألجل أمنهم القومي أواًل.
ركن  العميد  العســكري  املحلل  وقال 
أحمد القرين إن اململكة العربية السعودية 
 من املســتحيل أن تتخىل عن مســارها 
إعــادة االســتقرار  االســرتاتيجي يف 

يف اليمن شــاماًل وجنوًبــا مهام كانت 
الصعاب. 

وأضاف: "لكن من الرضوري التفكري 
يف طبيعة الكيانــات الوطنية التي متثل 
فعلًيــا الوطــن واختيار األنســب منها 
والتخيل عن القوى التــي مل تعد فاعلة 
والبدء يف تطبيق االسرتاتيجية البديلة".

أن  دعم  الســعودي  املحلــل  وأكــد 
التحالف للقوات الجنوبية، أصبح رضورة 
قتالية ملحة يف ظل متاس خطوط قتال 

الحويث مع الجنوبيني.
وتابع: "من دروس الحرب أن القوات 
الجنوبيــة هــي من حققــت االنتصار 
الواضح ضد الحويث وأنها األقرب لهزمية 
الحويث نظًرا لبأســها ونقــاء عقيدتها 
ووالئها  صفوفها  بني  الخيانات  وضعف 

لقيادتها، وهذه هي رشوط النرص".
وتوقــع مراقبــون تغيــري اململكة 
اســرتاتيجيتها يف الحرب ضد مليشيات 
التي  القــوات  عىل  واالعتــامد  الحويث 
ألحقت هزائم مبكرة مبليشــيات الحويث 
وهي القوات الجنوبية واملقاومة الوطنية 

يف الساحل الغريب.
حيــث توقعوا اعتــامد اململكة عىل 
النخبة الشــبوانية، لتحرير شبوة خالل 
األيام القادمة، وقلب الطاولة عىل سلطة  

اإلخوان ومليشياتها يف الجنوب.

فضحية تسليم بيحان
وعقب ســقوط بيحان بيد مليشيات 
من  بتخــاذل  جــاءت  والتي  الحــويث 
ووجهاء  مشايخ  أكد  اإلخوان،  مليشيات 
شــبوة وقوفهم خلف املجلس االنتقايل 
الجنويب وقواتــه لتطهري املحافظة من 

مرشوع إيران التوسعي. 
ويضــع أبنــاء شــبوة الرهان عىل 
املجلس وقواتــه والتحالف العريب لدحر 
مليشــيات الحويث من مديريات بيحان، 
حيث كشفت لهم أحداث بيحان مرشوع 
اإلخوان الحقيقــي املتخادم مع الحويث 

يف املحافظة.

�أبو رغال..�أبو رغال..

الحوثي اإلى الجن��وب؟ ومن يقود مخطط ¿ لم��اذا نق��ل االإ�ص��اح المعرك��ة م��ع 
ت�صليم �صبوة؟

اإخواني��ة  ترتيب��ات  ع��ن  الك�ص��ف  ال�صتكمال مخطط ت�صليم �صبوة للحوثي¿ 
تحالف االإخوان والحوثي؟¿ م��ا موق��ف المجل���س االنتقال��ي م��ن 
لوق��ف  التحال��ف  يتدخ��ل  ه��ل  م�صرحيات االإخوان في الجنوب؟¿ 
مقاوم��ة �ص��بوة خل��ف االنتقال��ي الإنق��اذ ¿ ف�صحي��ة مح��ور بيح��ان ه��ل توح��د 

�صبوة؟

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
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